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Geachte 

Op 23 oktober 2019 ontvingen wij uw handhavingsverzoek dat betrekking had op het
parkeren van een busje in de berm van de Kazernelaan 116. Nadien op 18 november
20L9, L6 december 2019 en 13 januari 2020 heeft u ons gewezen op de beantwoording
van uw eerdere verzoek.
Bij brief van 20 maart, bij ons ingekomen op 23 maart 2020, heeft u ons in gebreke
gesteld in verband met het niet tijdig beslissen op uw handhavingsverzoek.

Wij hebben besloten zowel uw handhavingsverzoek als uw ingebrekestelling af te wijzen
Hieronder kunt u lezen hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen.

Uitgevoerde controles
Naar aanleiding van uw handhavingsverzoek zijn door medewerkers van Stadstoezicht
controles uitgevoerd en wel op 24,26 en 29 oktober 2019. In totaal ging het daarbij om
zes controles. Tijdens de eerste controle op24 oktober 2019 is een overtreding en een
waarschuwing uitgedeeld. Tijdens alle vijf latere controles zijn geen oveftredingen
geconstateerd.
De bevindingen van genoemde controles zijn tot drie keer toe aanleiding geweest om te
trachten telefonisch met u in contact te komen doch dat is niet gelukt. Wel is er op 26
oktober 2019 gesproken met uw vrouw doch zij heeft ons uitdrukkelijk naar u verwezen.
Vervolgens is deze kwestie als afgehandeld beschouwd waarbij echter is nagelaten deze
uitkomst schriftelijk naar u te communiceren. Uw latere rappels zijn toegevoegd aan het
digitale dossier doch door de betreffende medewerker niet opgemerkt.

Ook nadien is controle op het parkeren van het busje meegenomen in de wijkpatrouilles.
Op 10 maart 2020 heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar van het busje.
Daarbij is afgesproken dat:

- hij mag laden/lossen voor zijn poort, mits hij zijn bus zo dicht mogelijk tegen het
hekwerk/poort aanzet waardoor de groenstrook zo veel als mogelijk wordt
ontzien;

- hij zet de bus zodanig neer dat voetgangers en fietsers hier geen overlast van
ondervinden;

- na het laden/lossen verplaatst hij de bus naar de Havenweg.
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Bij het maken van deze afspraak is tevens het feit betrokken dat de betreffende bus niet
nabij de woning geplaatst kan worden vanwege de hoogte van de toegangspooft en de
betreffende persoon fysiek beperkt is.

Besluit
De bevindingen tijdens genoemde controles, waarbij overwegend geen overtredingen zijn
geconstateerd, alsmede de later gemaakte afspraken zijn voor ons aanleiding uw
handhavingsverzoek af te wijzen.

Ingebrekestell¡ng
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient uiterlijk binnen twee weken na
ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling alsnog een beslissing te worden
genomen. Nu wij middels deze brief uw handhavingsverzoek binnen de gestelde termijn
formeel afwijzen wijzen wij ook uw ingebrekestelling af. l

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal'

Spoed

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist doorte laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:

met een brief
Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND



digitaal:
Via http ://loket. rechts praa k. n l/bestu u rsrecht
Hieruoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De
voorwaarden vindt u op deze website.
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